
E-commerce w Polsce.  
Historia, wyniki i prognozy

Odsetek internautów dokonujących e-zakupów

Odsetek internautów dokonujących zakupy transgraniczne

Udział e-sprzedaży w handlu

Ten odsetek systematycznie 
rośnie powoli równając do 
krajów Europy Zachodniej

Udział zakupów CBEC 
w Polsce jest na 

europejskim poziomie

Ten udział w e-sprzedaży deklarują firmy dobrze 
funkcjonujące na rynku e-commerce

Polscy liderzy osiągają nawet do 30% udziału e‑sprzedaży

Firmy, które nie osiągają 5 proc. udziału e-commerce 
w sprzedaży, są daleko w tyle za konkurencją

Źródła

Arvato SCM

Krótka historia e-commerce w Polsce

E-sprzedaż w Polsce i na świecie

Prognozy dla e-commerce

Szanse i zagrożenia dla polskich sklepów internetowych

Co czeka polskie e-commerce w najbliższych latach? Aby zrozumieć 
specyfikę polskiego rynku, należy poznać jego ewolucję i wpisać ją 

w globalną historię e-sprzedaży, a także zobaczyć, jak aktualne wyniki 
rynku wyglądają na tle globalnej sprzedaży online. Zrozumienie 

trendów i przyczyn ich powstania to podstawa do prognozowania 
o dalszych losach branży e-commerce w Polsce.

1979 – Michael Aldrich prezentuje 
 pierwszy system sprzedaży online
1981 – pierwsze wdrożenie systemu Aldricha  
 w sprzedaż B2B

1984 – pierwsze zakupy online B2C 
w projekcie społecznym miasta 
Gateshead dla seniorów. Pierwszą 
klientką jest 72-letnia Jane Snowball

1984 – otwarcie Electronic Mall, pierwszego 
e-sklepu działającego na terenie całego 
USA (zamówienie przez Internet, zakup 
przez telefon)

1992 – niesienie zakazu komercyjnego 
wykorzystania Internetu w USA

1995 – powstanie przyszłych gigantów
 •  Jeff Bezos zakłada Amazon – od   

 początku dostępny w 64 krajach
 •  powstaje serwis aukcyjny eBay

1999 – powstaje Alibaba Group

2000 – Walmart rozpoczyna sprzedaż online

2005 – start usługi Amazon Prime

2012 – globalna e-sprzedaż przekracza 
bilion dolarów

2017 – globalna e-sprzedaż przekracza 
dwa biliony dolarów

1994 – tworzenie gruntu pod rozwój 
e-commerce: coraz większa dostępność 
Internetu i stworzenie protokołów SSL 
sprawia, że zakupy stają się bezpieczne

początek Internetu w Polsce – 1991

– 1994
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– 2016

– 2016

– 2017

pierwszy polski sklep internetowy 
księgarnia Nepo

powstaje Allegro – mały serwis 
aukcyjny dla hobbystów

działalność rozpoczynają Merlin.pl 
i Empik.pl

liczba użytkowników portalu Allegro 
przekracza milion

utworzenie polskiego 
multibrandowego sklepu Answear.com

powstaje platforma zakupowa 
Showroom.pl

na polski rynek wchodzi niemieckie 
Zalando

liczba użytkowników Allegro przekracza 
20 milionów

spolszczenie Amazon.de

polska wersja AliExpress.pl

Rozwój polskich e-sklepów: 
książki i multimedia, moda 

i akcesoria, RTV i AGD

40 mld złotych 
wartość polskiego rynku e‑commerce
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Arvato Polska to zespół zaufanych doradców, który wspiera klientów 
w realizacji celów. Pomagamy naszym klientom optymalizować kluczowe 

procesy i wybierać najlepsze rozwiązania, aby zwiększać ich przewagę 
konkurencyjną na rynku.

Od ponad 20 lat dla naszych klientów jesteśmy skutecznym partnerem 
w logistyce (SCM). Wspieramy naszych klientów na kilku poziomach: 

doradczym – dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, operacyjnym – 
dostarczając dedykowane rozwiązania oraz strategicznym –  

budując ich silną pozycję rynkową.

www: Blog Arvato
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o tyle ma wzrosnąć globalny 
udział e-commerce w sprzedaży 

do 2021 roku

tyle może wynosić udział 
e-commerce w globalnej 

sprzedaży w 2030 roku, jeśli 
wzrostowa tendencja się utrzyma

77% 
Niemcy

33% 
Polska

14,5% 
Niemcy

56% 
Polska

31% 
Niemcy

ok. 5% 
Polska

 Rozwój sprzedaży transgranicznej

 a)  Amazon otwiera się  
  na polskich użytkowników  
  – spolszczona wersja  
  niemieckiej strony oraz  
  możliwość płatności przez  
  Przelewy24

 b)  Rosnąca popularność  
  AliExpress – przyciąga już  
  5 mln Polaków miesięcznie

 Rozwój wielkich brandów na  
 polskim rynku

 a)  Allegro, Zalando, Rossmann,  
  Castorama i RTVEuroAGD  
  to najczęściej wskazywane  
  spontanicznie marki w swoich  
  kategoriach

 b)  Wejście zagranicznych  
  gigantów na polski rynek,  
  np. multibrandu odzieżowego  
  About You

 Konsolidacja rynku

 a)  CCC kupuje Eobuwie.pl  
  i DeeZee.pl

 b)  Monnari negocjuje przejęcie  
  Simple

 Zakupy online są 
 uważane za łatwiejsze 
 od zakupów stacjonarnych

 a)  Dostępne 24/7 – 
  motywuje 87% osób

 b)  Brak konieczności 
  jechania do sklepu –  
  motywuje 84% osób

 c)  Dają nieograniczony czas 
  na podjęcie decyzji  
  zakupowej – motywuje 
  79% osób

 d)  Już 23% osób zamawia 
  przez Internet produkty  
  pierwszej potrzeby

 Ograniczenie handlu w niedziele

 a)  15% osób deklaruje, że  
  przerzuciło się na zakupy  
  online
 b) 44% e-sprzedawców  
  zauważyło wzrost obrotów  
  po wprowadzeniu zakazu

 Nieustanny wzrost liczby osób  
 kupujących online

 Pojawienie się pokolenia digital  
 natives

 Bogacenie się społeczeństwa

Dalszy dynamiczny rozwój rynku 
e-commerce

Wzrost wartości od 15 do 23% 
w 2018 r. w skali roku

Rynek może być wart nawet 
50 mld złotych pod koniec 

2018 roku

Do 2020 roku udział  
sprzedaży online w całej 

sprzedaży detalicznej dużych  
firm osiągnie 20%

Rozwój zagranicznych koncernów 
na polskim rynku

Dominacja sklepów 
multibrandowych i platform 

zakupowych

Przejmowanie mniejszych 
podmiotów przez większe

Mniejsze sklepy internetowe 
pozostaną w cieniu gigantów

https://www.comarch.pl/erp/aktualnosci/ogolne/e-commerce-recepta-na-zakaz-handlu-w-niedziele-wyniki-
https://www.comarch.pl/erp/aktualnosci/ogolne/e-commerce-recepta-na-zakaz-handlu-w-niedziele-wyniki-
https://www.ecommerce-europe.eu/research/ecommerce-europe-reports/ 
https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/internauci-zaufali-e-sklepom-raport-e-commerce-w-polsce-2018-juz-dostepny.html
https://www.gemius.pl/wydawcy-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-czerwiec-2018.html 
https://www.gemius.pl/wydawcy-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-czerwiec-2018.html 
https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-e-commerce-2018-256819 
https://mckinsey.pl/wp-content/uploads/2016/08/Digital-Poland.pdf 
http://pbi.org.pl/media/polacy-zakupy-chin/
https://www.pwc.pl/pl/pdf/polacy-na-zakupach-raport-pwc-2018.pdf 
https://www.researchgate.net/figure/B2C-e-commerce-sales-worldwide-2012-2017-billions-and-change_fig
https://www.researchgate.net/figure/B2C-e-commerce-sales-worldwide-2012-2017-billions-and-change_fig
https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/ 
https://www.statista.com/statistics/281241/online-share-of-retail-trade-in-european-countries/

	STRONA WWW 2: 
	YOUTUBE 2: 
	FACEBOOK 2: 
	LINKEDIN 2: 
	BLOG 2: 


